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П’ятниця, 11 листопада 2016 року

Будьте здорові!

Ваш сімейний лікар

Великоглибочецький АЛЗПСМ обслуговує
мешканців сіл Великий Глибочок і Чистилів. Загалом на дільниці проживають 3283
особи, серед яких 792 — люди пенсійного
віку, 80 — ветерани війни, 6 — учасники
АТО. Дільницю обслуговують два сімейні
лікарі і один стоматолог.
Сімейний лікар Надія Миколаївна Головата,
завідувач лікарської амбулаторії, лікар вищої
кваліфікаційної категорії, обслуговує с. Великий
Глибочок із кількістю населення 1641 чол.
Графік прийому:
з 9 по 12 год. 30 хв. — прийом у лікарській
амбулаторії;
з 12 по 15 год. 30 хв. — обслуговування за
викликами.
Вихідний — неділя.
Сімейний лікар Оксана Петрівна Юркевич,
лікар другої кваліфікаційної категорії, обслуго-

вує мешканців вул. Зарічна у Великому Глибочку та села Чистилів загальною кількістю 1642
особи.
Графік прийому:
з 9 по 12 год. 30 хв. — прийом у лікарській
амбулаторії;
з 12 по 15 год. 30 хв. — обслуговування за
викликом.
Кожна середа місяця – виїзд у с. Чистилів,
робота на ФАП від 10 до 15 год.
Вихідний — неділя.
Стоматолог — Володимир Васильович Малярський, лікар вищої кваліфікаційної категорії.
Графік прийому:
з 9 по 14 год. 30 хв.
Вихідний — неділя.
Під час весняно-польових робіт працюємо з
8 по 19 год.
Адреса амбулаторії: с. Великий Глибочок,
вул.Шевченка, 4.

●●На прийом до лікаря

Псоріаз – вирок
чи спосіб життя?
Ірина РОСОВСЬКА,
лікар-дерматолог.
Незважаючи на всі спроби
винайти панацею, людство
навіть сьогодні, у вік розвитку нанотехнологій, не
завжди може впоратися з
лікуванням складних захворювань, хоча пошуки в
цьому напрямку тривають.
Псоріаз, або лускатий лишай, належить до захворювань
із хронічним перебігом. Близько 4% населення Земної кулі
страждає від цієї недуги. У перерахунку — це понад мільйон
українців. До прикладу, на обліку в Тернопільському районі
перебувають 179 хворих, із них
— 7 дітей віком до 18 років. Через неправильне лікування хвороба може зробити людину інвалідом. Розвивається недуга в
будь-якому віці, з моменту народження і до глибокої старості, однак найбільше псоріаз
“любить” молодих. Адже 70%
пацієнтів, хворих на псоріаз,
перебувають у віці до 20 років.
У молодих перебіг хвороби
агресивніший: дає ускладнення
на суглоби, внутрішні органи та
системи організму. Спочатку
триває прогресуюча стадія —
з’являються нові ознаки на шкірі; потім — стаціонарна, коли
свіжих елементів практично немає, але залишаються ті, що
були; та регрес — висипання на
шкірі майже зникають.
Якщо на колінах, ліктях, волосистій частині голови або інших частинах тіла з’явилися висипання – сверблячі бляшки
різних розмірів, що злущуються,
потрібно негайно звертатися до
дерматолога. Лише спеціаліст
допоможе поставити правильний діагноз і, залежно від форми, призначити лікування.
Сьогодні псоріаз вважають
спадковим захворюванням: в
основі хвороби лежить не одна,
а комплекс причин – імунологічні зрушення, порушення обміну
речовин, супутні ендокринні та
неврологічні розлади. Зокрема,
причиною псоріазу є порушення
імунітету, спричинені різними
факторами. Це може бути стрес,
інфекційні чи вірусні захворювання, холодний клімат або неправильне харчування. Варто
знати, що алкоголь також може
спровокувати загострення хвороби, особливо це стосується
пива, шампанського, міцних
спиртних напоїв. Вживання продуктів, що містять оцет, перець,
шоколад, також погіршує перебіг захворювання і може викликати загострення. За серйозних
порушень у роботі імунної системи процес може поширитися
на інші органи і тканини, наприклад, на суглоби. У результаті
розвивається псоріатичний артрит, для якого характерне ураження дрібних суглобів кистей і
стоп. Встановлено: псоріаз —
не інфекційне, а отже, не заразне захворювання.
Різні методи і прийоми лікування псоріазу певною мірою

●●Благодійність

“Клініка на колесах”
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
Фото автора.
З 7 по 18 листопада
на подвір’ї Великоглибочецької ЗОШ
І-ІІІ ст. ім. Ярослава
Стецька розмістилися два незвичайні, дуже комфортабельні автобуси.
Тут працює “Клініка
на колесах” Міжнародної благодійної органіГолoвний лікар “Клініки на колесах”
зації “Дар життя”. До
Лариса Чорна оглядає пацієнтку.
першого автобуса діти
валіди, сімей учасників АТО.
йдуть, щоб полікувати зубки, а в
другому лікарі надають їм педіа- Щодня медики приймають в сетричні послуги (перевіряють фі- редньому по 70 пацієнтів. Усі
зичноий стан та розвиток, слух, послуги, консультації — безкоштовні.
зір, проводять експрес-аналізи,
Лікарі стурбовані, що майже
здійснюють те, що дорослі накожна обстежена дитина має
зивають профоглядом).
збільшену щитоподібну залозу,
Тут можна отримати консультації лікарів, а також деякі ліки, поганий зір, новоутворення на
вітаміни, мікро- та макроеле- тілі — новуси, які за несприятливих обставин можуть перерости
менти (продукція сертифікована
у злоякісні пухлини.
в Україні). Скористатися послуПісля закінчення місії у Велигами “Клініки на колесах”, як накому Глибочку “Клініка на колеголосила головний лікар Лариса
сах” переїде до Тернополя на
Чорна, можуть діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, ін- вулицю Рєпіна, 11.

●●Поради для батьків

“Ну, ще трошки…”,

або Як правильно будити дитину
Здавалося б, небажання вставати — невелика проблема, але
вона завдає чимало клопоту, адже батьки змушені витрачати дорогоцінний ранковий час на вмовляння. Як наслідок —
запізнення дорослих на роботу, а дітей до школи, сварки в
сім’ї, напруженість у стосунках між батьками й дітьми. Як
запобігти такій ситуації, ми запитали у психолога Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Інни Степанівни Синельникової.
ефективні для різних хворих.
Діагностує
псоріаз
лікардерматолог. Якщо у вас виявили цю недугу на ранній стадії,
то цілком можливо вам будуть
призначені профілактичні, а не
лікувальні засоби.
Лікування буде полягати в
призначенні загальної терапії,
препаратів, які корегують стан
нервової системи, кишковошлункового
тракту,
обов’язковою є вітамінотерапія. До категорії місцевих препаратів належать гормональні
мазі чи креми. Чомусь наші пацієнти бояться таких засобів.
Однак, якщо їх використовувати за призначенням та під
контролем лікаря, жодних побічних наслідків від такого лікування не буде!
Псоріаз не можна вилікувати
остаточно, оскільки організм
зберігає пам’ять про хворобу у
вигляді біохімічних, імунологічних і функціональних змін, хоча
можливі тривалі ремісії, коли
шкіра, завдяки правильному лікуванню і дотриманню всіх рекомендацій, майже очищується
від висипань. Проте рецидив
недуги може відбутися в будьякий момент, тому пацієнтам із
таким діагнозом необхідно постійно спостерігатися у дерматолога.

Варто знати

Залежно від клінічних особливостей, розрізняють кілька різновидів псоріазу:
— бляшковидний псоріаз —
найпоширеніша форма хвороби
— локалізований — здебільшого
на ліктях, колінах і волосистій
частині голови;
— псоріаз волосистої частини голови — зазвичай супроводжується сверблячкою;
— пустульозний псоріаз —
характеризується появою на тілі
гнійників (пустул), часто спостерігається погіршення загального самопочуття й підвищення
температури тіла;
— краплеподібний псоріаз —
розвивається здебільшого у молодих людей і дітей, найчастіше
є наслідком інфекційного захворювання, характерні численні
дрібні висипання, вкриті лусочками;

— псоріаз шкірних складок
(інтертригінозний) — уражає пахові складки, ділянку пахв і статевих органів;
— псоріаз нігтів — характерним є симптом “наперстка” —
множинні точкові заглиблення
на нігтях; спостерігається приблизно у 7-10% хворих, часто
важкої форми, але інколи може
бути єдиним проявом захворювання;
— псоріаз долонь і підошв
(долонно-підошовний) — важко
піддається лікуванню;
— псоріатична еритродермія
— найважча форма псоріазу, коли уражено понад 90% шкірного
покриву;
шкіра
яскравочервоного кольору, набрякла,
збільшені лімфатичні вузли,
з’являється відчуття стягнення,
свербіж; можливе випадіння волосся, типові для псоріазу ознаки виражені слабо;
— псоріатична артропатія —
найскладніша форма, нерідко
поєднується з іншими важкими
формами, зустрічається у 30%
людей зі звичайним псоріазом;
частіше хворіють чоловіки, ураження суглобів може передувати
проявам на шкірі; типові місця
висипу – коліна, лікті та суглоби
стоп; потребує лікування не тільки у дерматолога, а й у ревматолога, оскільки симптоми схожі
на ревматоїдний артрит.
У будь-якому разі зверніться
за допомогою до кваліфікованих працівників, не займайтеся
самолікуванням!
P.S. Починаючи з 2004 року,
29 жовтня вважають Всесвітнім
днем боротьби з псоріазом. Його мета — підтримка людей, які
страждають на цю недугу; проведення
інформаційнороз’яснювальних заходів з метою підвищення обізнаності населення та пацієнтів щодо проблеми псоріазу та запобігання
інвалідизації внаслідок ураження
суглобів, залучення до консультативних оглядів з метою подальшої тактики лікування й заходів із запобігання ускладнень і
рецидивів захворювання; надання пацієнтам інформації щодо
сучасних методик лікування.
Від себе хочу побажати всім
хворим на псоріаз тривалої
ремісії!

— Пані Інно, чому дитині важко вставати вранці, особливо в
осінньо-зимовий період?
— Потреба в певній кількості сну міняється залежно і від пори
року, і від психоемоційного стану, притаманного цій порі. Прокидатися осінніми ранками надто важко – надворі ще темно і холодно, а
в кімнаті ледь розвиднюється. В такий час дуже непросто підняти
дітей, тим паче, якщо у них щойно закінчилися канікули, під час яких
вони звикли спати довше. У літній період світловий день довгий, і
люди сплять у середньому на годину менше ніж узимку. Це закладено природою. Поспостерігайте, скільки годин для сну потрібно
вашій дитині, після якого вона бадьора і легко прокидається. Відповідно, визначте час вкладання її спати.
Якщо дитина звикне постійно лягати спати в певний час, її біологічний годинник буде налаштований на такий розпорядок дня. А
правильний режим забезпечує урівноважений стан дитини, оберігає
нервову систему від перевтоми і створює сприятливі умови для фізичного і психічного розвитку.
— Багато батьків скаржаться, що їхні діти неохоче лягають
спати і не відразу засинають. Що ви можете порадити?
— Передусім, подбайте, щоб діти протягом дня мали достатнє фізичне навантаження (заняття спортом, прогулянки), тоді складності із
засинанням не виникне. А ввечері необхідна попередня підготовка до
сну. Варто створити приємну і спокійну атмосферу, яка нагадує про
те, що прийшов час спати (приглушити світло, вимкнути телевізор і
комп’ютер). За годину-півтори до сну уникати збуджуючих, рухливих,
гучних ігор, інакше дитині буде або важко заснути, або сон буде неспокійний і не відбудеться повноцінного відновлення сил.
Інна Степанівна застерігає батьків від вечірніх сварок чи покарань
за якусь провину і закликає подбати, щоб дитина завжди засинала
у хорошому настрої, тоді сон буде спокійним.
— Як же допомогти дитині легко прокидатися?
— Зробіть пробудження приємним і радісним. Якщо дитина знатиме, що зранку її чекає щось приємне, то прокидатиметься охочіше. Будити дитину треба поступово. Наприклад, походіть по кімнаті: дитина крізь сон почує знайомі звуки, і це стане для її мозку
своєрідним сигналом для пробудження. Увімкніть світло, але не
яскраве, спершу достатньо нічника. Можна, щоб звучала неголосна улюблена музика. Погладьте по спинці, лагідно повідомте, що
вже час прокидатися. Дозвольте трішки полежати, потягнутися в
ліжку. Обніміть і поцілуйте, запитайте, що снилося. Через кілька
хвилин, коли дитина вже остаточно прокинулася, можна увімкнути
бадьору, веселу музику або улюблений мультик. Це допоможе перетворити ранок на радісний час доби. Готуйте смачні сніданки:
аромат з кухні стимулюватиме швидше прокинутися та налаштує
на позитивний лад. А за сніданком обговоріть плани на вечір, розкажіть щось цікаве.
— Інно Степанівно, розкажіть батькам, що категорично не
можна робити під час пробудження дитини?
— В жодному разі не варто зненацька і голосно будити. Різке пробудження може налякати дитину і нанести їй психологічну травму, тому
неприйнятний різкий командний голос, тим паче крик. Не можна вмикати гучну музику або будильник і яскраве світло. Ранок має бути спокійним, позитивним, без поспіху. Якщо батьки дозволяють собі довше
поспати, а потім поспішають і підганяють дітей, нічого доброго з цього
не вийде. Діти за своєю природою повільніші, потребують більше часу,
аби зібратися та поснідати. А коли їх постійно кваплять, вони починають переживати негативні емоції, бо вважають, що ними невдоволені.
А це — своєрідний стрес, який погано впливає на загальний психоемоційний стан, на якість навчання й стосунки з іншими.
Психолог радить привчати сина чи доньку готуватися до наступного дня звечора: вибрати одяг, аби зранку поспіхом не шукати
штани, сорочку чи спідничку, заздалегідь скласти наплічник.
Розмовляла Олена КОВАЛЮК.

